Türkiye

Electric Tug Solutions

AT200 TOW

All-Terrain AT200 TOW 'kendinden ağırlıklı bir birimdir ve kilo transferi mümkün değildir uygulamalar için idealdir
elektrik tow olduğunu.
Anti-slip eklenmesiyle birlikte, delinmez lastikler ve otomatik yeke kesti, AT200 TOW her zaman operatör güvenliğini
üst seviyeye çıkarır ve değiştirilebilir batarya makine kullanımı 24/7 hazır olmasını sağlar.
beraberlik çubuk çekme halkası veya toplu çeki demiri takılması kolaylık 2.000 kg'a herhangi yüke kadar ekleme
AT200 yedekte en bağlanması tarama işlevine sayesinde kolaydır. Bu operatör yavaşça makineyi taşımak ve aynı anda
bağlanmasına olanak sağlar. Kontrollü bir başlangıç ivmesi güvenle hareket eden yük alır ve hidrolik direksiyon
zahmetsiz manevra kabiliyeti sağlar.
AT200 TOW size güvenliğini ve verimliliğini, serbest yerinde gösteri kitap
<H2 class="h4"> Anahtar </h2> Özellikler

All Terrain 200 TOW

Industries

Geniş bir uygulama ve sektörler aralığında kullanıma uygundur

İmalat ve Montaj

Sağlık Hizmeti

TemelYararları

Havacılık

1 yıl tam garanti

• güvenle 2.000 kg'a herhangi bir yük çekin
• 24/7 çalışma için Değiştirilebilir pil
• otomatik fren sistemi serbest kol Tiller
• Operatör güvenliği için Anti-kırma düğmesi
• İlave stabilite için iç ağırlık paketleri

• Tamamen özelleştirilebilir ve kaplinler ısmarlama
• ATEX mevcuttur

ÜrünBoyutları

GüvenlikÖzellikleri

Teknik ayrıntıların tamamı için lütfen web sitemize bakın

Otomatik dikey yeke kolu olarak döndüğü
kesti

Anti-kırma düğmesi

Acil durdurma düğmesi

Uyarı kornası

AzamiYükAğırlığı

Teknik ayrıntıların tamamı için lütfen web sitemize bakın

*"Azami yük ağırlığı", yuvarlanma direncine tahmin yoluyla
ulaştığımızdan, sadece bir tavsiyedir. Ortamınız ve tekerlek tipiniz bu
rakamı etkileyebilir ki bizim her proje için ayrıntılı teknik
değerlendirme yapmamızın sebebi de budur. Tüm hesaplarımız, her
türlü ortamda güvenli çalışma sağlayabilmek için bir "güvenli iş
yükü" faktörü içerir.
Nakil Tekerlekleri

Raylar

Azami 2,000 kg*

Azami 8,000 kg*
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TeknikVeriler

Teknik ayrıntıların tamamı için lütfen web sitemize bakın

Tanımlama
Ürün kodu
Tavsiye edilen yük ağırlığı - Tekerler1
Tavsiye edilen yük ağırlığı - Raylar
pil dahil Makina ağırlığı
sürücü tipi
El freni
Tahrik tekerleği tipi2
Tahrik motoru gücü
kontrolör tipi
Değişken makine hızı
giriş Koruması
Maximum Push Force (N)
Maximum Pull Force (N)

AT200 TOW
2000 Kg
8000 Kg
292 Kg
Elektrik DC
Elektromanyetik
Patlamaz
2 x 0.4 kW
DC
0.1 km/h - 3.84 km/h
IP44
882
1,470

Akü Seçenekleri
Pil takımı - mühürlü - 28Ah 48V - değiştirilebilir
Charger - lithium - external
Charger - internal

73Ah 24V
40A 24V - 85V-265V
15A 24V - 110V-240V

Şarj Cihazı Seçenekleri
Şarj - Dış - 5A 48 - 230V
Şarj - Dış - 5A 48 - 115V
İlave Ekipman
Güvenlik ışık ve hareket bleeper Yanıp sönen
Beşinci tekerlek
Makine tarama yardımcı kavrama
Lithium battery
Battery protection system
Variable speed selector
Wireless control handset
Erkek Kapling Seçenekleri
Kavrama - erkek - Pimi
Kavrama - erkek - 50mm çekme topuzu
Kavrama - erkek - yükseklik ayarlı kutu
Coupling - male - height adjustable box - small - horizontal
Dişi Kapling Seçenekleri
Kavrama - kadın - Kutuyu
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15A 24V - 85V-265V
40A 24V - 85V-265V

TeknikVeriler

Teknik ayrıntıların tamamı için lütfen web sitemize bakın

1 - Tavsiye edilen yük ağırlığı - Tekerler
The TOW is a good machine that steers really well

2 - Tahrik tekerleği tipi
The tyres are filled with foam
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BizimleİrtibataGeçin

Yerel bayinizi buradan bulabilirsiniz

Ücretsiz bir tanıtım ayarlamak veya malzeme taşıma çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi için, lütfen yerel
bayiniz ile iletişime geçin.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Eskoop Sanayi Sitesi, C7 Blok No 456, 34490 Başakşehir - İstanbul, , Türkiye
Telefon: +90 212 671 78 77 E-posta: info@termik-enerji.com
Faks: +90 212 671 78 70 İnternet sitesi: www.termik-enerji.com

Hakkımızda
Birleşik Krallık'ın önemli imalat merkezi Derbyshire'de yerleşik bulunan MasterMover, dünya çapında müşterileri
olan bir Britanya iş başarısı hikayesidir.
Ürünlerimiz Havacılık, Otomotiv, Eczacılık, Perakendecilik ve Sağlık dahil geniş bir endüstri profilinde piyasanın öncü
kuruluşlarının ve küresel markaların güvenine sahiptir.
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